
   U s n e s e n í   shromáždění delegátů, konaného 
dne 2. 9. 2009 

 
 
 
1.  Shromáždění delegátů   s c h v a l u j e : 

 
1.1.  Program shromáždění delegátů. 

 
1.2. Mandátovou komisi ve složení p. Svatobor Bolek, p. Ivana Kornasová Holišová,           

p. Zdeňka Zikmundová. 
      
1.3. Návrhovou komisi ve složení Ing. Josef Botlík, p. Jaroslav Kostelník, p. Ján Brečka,  

p. Iveta Koňaříková, p. Josef Pala.  
 
1.4. Ověřovatele zápisu p. Martu Klčovou a p. Františka Šprince.  
 
1.5. Zprávu o činnosti družstva.  
 
1.6. Zprávu kontrolní komise. 
 
1.7. Zprávu mandátové komise. 
 
1.8. Řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2008. 
 
1.9. Rozdělení hospodářského výsledku – účetní ztráty po zdanění z minulých let a z roku 

2008 zaúčtováním na účet 413 Ostatní kapitálové fondy. 
            
1.10. Po aktualizaci a doplnění plánu schváleného na rok 2010, opravy a modernizace níže 

uvedených panelových domů ve vlastnictví družstva v letech 2010 - 2011: 
  
  
 Orlová - Lutyně, Energetiků čp. 640 
 Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 763 
 Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 768 
 Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 769 
 Orlová - Lutyně, Kpt. Jaroše čp. 770 
 Orlová - Lutyně, Květinová čp. 894 
 Orlová - Lutyně, Květinová čp. 895 
 Orlová - Lutyně, Květinová čp. 896 
 Orlová - Lutyně, Květinová čp. 897 
 Orlová - Lutyně, Květinová čp. 898 

Orlová - Lutyně, Masarykova čp. 951 
 Orlová - Lutyně, U Kapličky čp. 966 
 Orlová - Lutyně, U Kapličky čp. 967 
 Orlová - Lutyně, Masarykova čp. 1016 
 Orlová - Lutyně, Masarykova čp. 1018 
 Orlová - Lutyně, F.S.Tůmy čp. 1209 
 Orlová - Lutyně, Adamusova čp. 1247 
 Orlová - Lutyně, 1. Máje čp. 1257 
 Orlová - Lutyně, Na Výsluní čp. 1278 
 
1.11. Financování oprav domů dle bodu 1.10. úvěry poskytnutými bankami v celkové výši 

maximálně do 75,1 mil. Kč s tím, že výše úvěrů připadající na jednotlivé domy bude 
upřesněna dle výsledků výběrových řízení na realizaci jednotlivých akcí. Úvěry budou 
čerpány na základě jednotlivých úvěrových smluv uzavřených během let 2010 - 2011. 

 



 
1.12. Zajištění úvěrů zástavním právem k nemovitostem - bytovým domům.  

 
1.13. Zprávu návrhové komise. 
 
 
 
2. Shromáždění delegátů   u k l á d á : 
 
2.1. Delegátům informovat členské schůze samospráv o průběhu a usnesení 

shromáždění delegátů. 
 
2.2. Představenstvu družstva předložit shromáždění delegátů v roce 2010 ke schválení 

text nových stanov družstva, které budou v souladu s platnými právními předpisy a 
smluvními závazky družstva. V souladu s jednacím řádem pro shromáždění delegátů 
budou náměty a připomínky na úpravu stanov soustřeďovány návrhovou komisí. 
Návrhy mohou podávat členové družstva nebo samosprávy domů prostřednictvím 
pověřeného člena představenstva družstva nejpozději do 31. 3. 2010. 

 
 
3.         Shromáždění delegátů   n e s c h v a l u j e: 
 
3.1.      Předložený návrh na změnu stanov družstva. 
 
 
 
 
 
 


